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เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

เร่ือง  แจง้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เก่ียวกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(แกไ้ข) 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย สารสนเทศการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 ตามท่ีท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษทั เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) คร้ังท่ี 4/2557 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมติัการลงทุนและจดัตั้งบริษทัย่อยแห่งใหม่เพ่ือด าเนินการลงทุนในประเทศ

สหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์  เพ่ือขยายการด าเนินธุรกิจผลิต และจ าหน่ายพืชผกัแปรรูป/แช่แข็ง เพ่ือการส่งออก โดยมี

งบลงทุนเร่ิมแรกประมาณ 80 ลา้นบาท เพ่ือการเช่าท่ีดินประมาณ 50-100 เอเคอร์ และบริษทัฯ ไดด้ าเนินการเปิดเผย

ขอ้มูลต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้นั้น 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ไดพ้ิจารณาอนุมติัโครงการ

ลงทุนและมีมติให้บริษทัฯ เขา้ท าสัญญาจะเช่าท่ีดินเพ่ือรองรับโครงการลงทุนดงักล่าว โดยบริษทัฯ จะวางมดัจ าค่าเช่า

ท่ีดินกบัผูใ้หเ้ช่าในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการเช่า และภายหลงัการจดัตั้งบริษทัยอ่ยแลว้เสร็จ บริษทัยอ่ยจะเขา้ท า

สญัญาเช่าท่ีดินกบัผูใ้หเ้ช่าต่อไป 

 โครงการโรงงานแปรรูปพืชผกัแช่แขง็ในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ (“โครงการ”) มีขนาดเงินลงทุน

รวมประมาณ 700 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์การลงทุนเพ่ือขยายก าลังการผลิต และเพ่ิมความหลากหลายของ

ผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขนาดใหญ่เหมาะสมกบัการเพาะปลูกพืชผกั

หลากหลายประเภทเพ่ือเป็นวตัถุดิบในการผลิตพืชผกัแช่แขง็ 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อาจยกเลิกการเขา้ลงทุนได ้หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางกฎหมายท่ีอาจส่งผล

กระทบต่อผลตอบแทนและการด าเนินงานของโครงการอยา่งมีนยัส าคญั หรือบริษทัฯ ไม่สามารถจดัตั้งบริษทัยอ่ยได้

ภายในระยะเวลา 9 เดือนนับจากวนัท่ี 1 เมษายน 2559 โดยบริษทัฯ จะถูกยึดเงินมดัจ าร้อยละ 30 หรือคิดเป็น 214,785 

เหรียญสหรัฐ (คิดเป็นเงิน 7,586,206.20 บาท อา้งอิงอตัราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 25 มีนาคม 2559 ท่ี 

35.32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัอยูร่ะหวา่งขั้นตอนการจดัเตรียมโครงสร้างการลงทุนของบริษทัยอ่ย โดยบริษทัฯจะถือหุน้ใน

บริษทัย่อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ 90 ซ่ึงอาจมีผูร่้วมลงทุนเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน
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ประเทศไทย หรือประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หรือประเทศอ่ืนๆ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของโครงสร้างการ

ลงทุน และเป็นไปตามกฏหมายการลงทุนของประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมาร์ หากมีความชดัเจน บริษทัฯ  จะ

ด าเนินการเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การเขา้ท ารายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี 

ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 

31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการ

ปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 และท่ีมี

การแกไ้ขเพ่ิมเติม (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) บริษทัฯ ไม่มีรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยท่ี์ตอ้ง

น ามาค านวณในช่วง 6 เดือนท่ีผา่นมา การท ารายการดงักล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 42.32 ตามเกณฑมู์ลค่า

รวมของส่ิงตอบแทน ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปโดยมีมูลค่าเท่ากบั

ร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต  ่ากว่าร้อยละ 50 ดงันั้น บริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท า

รายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งหนงัสือแจง้ผูถื้อหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัท่ีเปิดเผยต่อตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      

         ขอแสดงความนบัถือ 

 

       นายองักรู พลพิพฒันพงศ ์

              กรรมการผูจ้ดัการ 

 


